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Colégios de Umuarama recebem hoje
os kits do Programa Robótica Paraná

PROJETO ATENDERÁ MAIS DE 10 MIL ALUNOS EM TODO O ESTADO

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, estará hoje em Umuarama para a entrega de kits educacionais de robótica que atenderão alunos de 
escolas estaduais no Município. Os equipamentos, que fazem parte do Programa Robótica Paraná, beneficiarão jovens estudantes de 
14 municípios das regiões de Assis Chateaubriand, Umuarama e Guaíra. O investimento total será de R$ 9,1 milhões. l 6

O Tribunal de Justiça determinou ontem o 
afastamento do prefeito Celso Pozzobom. A decisão 

teria sido tomada após pedido do Ministério 
Público do Paraná. A expectativa é de que o vice-

prefeito, Hermes Pimentel, assuma o cargo na tarde 
desta quinta-feira. Até o fechamento da edição, a 

Assessoria de Comunicação da prefeitura não havia se 
manifestado oficialmente sobre a ordem judicial. l 9

Temporário

Alep aprova
política de
apoio aos
hospitais

l 4

Demanda é
resolvida e

presos do PR
são do Depen

l 5

Programa

Merenda em
Casa vai

distribuir 528
kits de alimentos  

l 8

ASSESSORIA/SECOM

Brasileirão
pode parar em
represália ao

Flamengo
l 10
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O DER está realizando 
melhorias em 79,45 

quilômetros da PR-
323 entre Cianorte 

e Umuarama. As 
obras vão passar 

por Tapejara e 
Cruzeiro do Oeste, 

beneficiando mais de 
235 mil habitantes 

e condutores que 
trafegam no trecho. 

l 7
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,96 0,87 5,67 9,68
IGP-M (FGV) 0,78 0,66 16,75 31,12
IGP-DI (FGV) 1,45 -0,14 15,75 28,21

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,3575 1,3383 1,3112
IGP-DI (FGV) 1,3453 1,3335 1,2821
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 5,25%  | TJLP: 4,88%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2021: 5ª parcela
vence em 30/09, com juros Selic de 2,10%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

14/8 a 14/9 0,5000 0,3012 0,0000
15/8 a 15/9 0,5000 0,3012 0,0000
16/8 a 16/9 0,5000 0,3012 0,0000
17/8 a 17/9 0,5000 0,3012 0,0000
18/8 a 18/9 0,5000 0,3012 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,74% 26,33 
Vale ON -2,50% 91,74 
ItauUnibanco PN -1,62% 28,52 
Cogna ON -4,42% 3,03 
Magazine Luiza ON -2,41% 16,62 
Bradespar PN +5,23% 63,81

IBOVESPA: -0,96% 115.062 pontos

Iene 109,41
Libra est. 0,72
Euro 0,85
Peso arg. 98,25

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,2360 5,2370 +1,3%

PTAX  (BC) +0,6% 5,2570 5,2576 +2,2%

PARALELO -0,7% 5,1000 5,4800 +1,5%

TURISMO -0,7% 5,1000 5,4600 +1,5%

EURO +0,5% 6,2090 6,2103 +2,3%

R$/m2 JUL AGO %m %ano %12m
Paraná 1.963,00 1.973,08 0,51 14,71 21,27
Norte 1.938,18 2.116,02 9,18 19,95 27,82
Oeste 2.001,21 2.016,24 0,75 14,64 21,89

DÓLAR 15/09

Iene R$ 0,0481
Libra est. R$ 7,27
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.312,68 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/09 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. AGOSTO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

JUL AGO SET
TJLP (%) 4,88 4,88 4,88
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/21 1.294,50 12,00 -5,4%
FARELO out/21 335,90 -2,10 -6,4%
MILHO dez/21 533,50 13,25 -6,2%
TRIGO dez/21 712,25 11,50 -8,1%

SOJA 159,10 1,0% 0,3% 159,00
MILHO 84,64 -0,1% -10,7% 84,00
TRIGO 87,94 -0,1% -1,2% 91,00
BOI GORDO 304,15 0,2% -2,4% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 15/09 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 15/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 15/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 4,3% -0,3%
SOJA Paranaguá 173,00 4,8% 0,0%
MILHO Cascavel 94,00 -2,1% -11,3%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)

Venc.: emp. 20/9 físicas 15/9,domésticos 6/9

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta
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SextaSexta
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31h

Crescente
13/9- 17h41

Minguante
28/9 - 22h58

Nova
6/10 - 08h05

Cheia
20/9 -20h54

Muitas nuvens

PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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Loterias
Megasena

01 04 07 08 11 13 14 16 
17 19 21 22 23 24 25

concurso:2323Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 16/9/2021 concurso: 2409

Lotofácil

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

00 01 00 00 09 09 07

Super Sete concurso: 144C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2213

05 08 19 29 31 33 43 44 47 50 
53 60 64 68 75 76 83 85 87 95

Lotomania

76.701
20.931
46.068
21.764
34.173

05 36 41 42 49 59 79
ITUANO/SP

28 32 34 37 66

MAIO

04 06 16 20 26 27 29

concurso: 5658

02 29 39 49 52 58

Muitas nuvens

CRESCENTE
13/09 - 17h41

CHEIA
20/09 - 20h54

MINGUANTE
28/09 - 22h58

NOVA
06/10- 08h05

Paranaguá
max 16
min 15

max 30
min 18

Cascavel
max 25
min 16

Foz do Iguaçu
max 26
min 18

max 28
min 16

Curitiba
max 12
min 10

FASES 
DA LUA

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 17/9/2021
Sol

Sábado 18/9/2021

 O Instituto Butantan 
enviou ontem ao Ministério 
da Saúde mais 5,1 milhões 
de doses da vacina Corona-
Vac contra a covid-19, produ-
zida pelo instituto em parce-
ria com o laboratório chinês 
Sinovac. Com isso, o governo 
paulista informa ter cumprido 

o contrato com o Ministério 
da Saúde para a entrega de 
100 milhões de doses desse 
imunizante, com uma antece-
dência de 15 dias.

Pelo contrato, o Ministério 
da Saúde deve receber 100 
milhões de doses da Corona-
Vac até o dia 30 de setembro. 

 Manaus - Após seis meses 
de acompanhamento, pesqui-
sadores divulgaram resultados 
de um estudo sobre a Corona-
Vac que está em andamento 
em Manaus. Conforme dados 
divulgados nesta terça-feira 
(14), entre 5 mil pessoas com 
comorbidades vacinadas com 
a CoronaVac em Manaus, 0,1% 
precisaram ser hospitalizadas 
devido à covid-19.

A pesquisa,  chamada 
CovacManaus, conta com 
voluntários de 18 a 49 anos 
que trabalham na educação 
e segurança pública.

O estudo aplicou cerca 
de 10 mil doses doadas pelo 

Estudo acompanha 5 mil 
vacinados em Manaus 

Instituto Butantan. Ao todo, 
5.087 pessoas receberam a pri-
meira dose, e 5.071, a segunda. 
Entre os participantes da pes-
quisa, 72% tinham obesidade, 
54% sofriam de diabetes, 36%, 
de hipertensão arterial e 27% 
eram imunossuprimidos.

Dados divulgados pela 
Agência Fiocruz de Notícias 
mostram que, entre os parti-
cipantes, 2,6% tiveram infec-
ções sintomáticas por covid-
19 depois da imunização. Em 
0,1%, o caso evoluiu para hos-
pitalização e, em 0,04%, houve 
necessidade de leito de terapia 
intensiva (UTI). No universo 
de cerca de 5 mil vacinados, 

CoronaVac reduz mortes de 
pessoas com mais de 70 anos 

O governo de São Paulo apresentou ontem dados, informando que a 
vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan e a Sinovac, reduziu 
em 88% as mortes de pessoas com mais de 70 anos no Brasil.

Os dados do Sivep-Gripe (Sistema de Informação da Vigilância Epi-
demiológica da Gripe) do Ministério da Saúde indicam que a média 
semanal de mortes por covid-19 entre as pessoas com 70 anos ou mais 
caiu de 1.316 por dia em 28 de março para 164 em 20 de agosto. A 
queda de 88% considera todo o território nacional.

0,02% morreram de covid-19.
A pesquisa indica que 

91% dos vacinados apre-
sentaram anticorpos detec-
táveis após a primeira dose, 
e 99,8%, após a segunda. 

Butantan entrega 5,1 milhões de 
doses da CoronaVac ao governo

Brasília - A quantidade de 
brasileiros mortos pela covid-
19 subiu para 588.597 pessoas 
nessa quarta-feira, com a con-
firmação de mais 800 óbitos 
em razão da doença. Ainda há 
3.328 mortes em investigação. 
Nessas situações, os diagnós-
ticos dependem de resultados 
de exames concluídos apenas 
após o paciente ter morrido.

A soma de pessoas infec-
tadas pelo novo coronavírus 
desde o início da pandemia é 
de 21.034.610. Ontem, foram 
informados mais 14.780 casos.  

Ainda há 307.746 casos em 
acompanhamento. O nome é 
dado ao número de casos ati-
vos de pessoas que tiveram 
o diagnóstico confirmado e 
estão sendo atendidas por 
equipes de saúde ou se recu-
perando em casa.

O número de pessoas con-
sideradas recuperadas é de 
21.138.267, o que corresponde 
a 95,7% das pessoas infecta-
das no Brasil. Os dados estão 
no balanço diário do Ministério 
da Saúde, divulgado na noite 
dessa quarta-feira (15). 

Covid matou 588,5 mil brasileiros

Senadores paranaenses votaram contra o
projeto que abranda a Lei da Ficha Limpa

O Senado Federal aprovou 
por 49 votos a favor e 24 contra, 
o Projeto de Lei Complementar 
9/2021 que tira a inelegibi-
lidade de gestores públicos 
com contas rejeitadas punidos 
apenas com multas. Como já 
havia passado pela Câmara 
dos Deputados, o texto segue 
para sanção presidencial.

Os três senadores do 
Paraná – Alvaro Dias, Flávio 
Arns e Oriovisto Guimaraes, 

todos do Podemos – votaram 
contra a aprovação da matéria.

A proposta aprovada torna 
menos rigorosa a Lei da Ficha 
Limpa e para valer para as pró-
ximas eleições, deverá ser san-
cionada até 1º de outubro.

Atualmente, pelas regras 
desta lei, os candidatos que 
“tiverem suas contas relati-
vas ao exercício de cargos ou 
funções públicas rejeitadas 
por irregularidade insanável 

que configure ato doloso de 
improbidade administrativa” 
são considerados inelegíveis.

O projeto aprovado no 
Senado não altera este tre-
cho, mas incorpora a ele que 
a inelegibilidade prevista “não 
se aplica aos responsáveis que 
tenham tido suas contas julga-
das irregulares, sem imputa-
ção de débito, e sancionados 
exclusivamente com o paga-
mento de multa”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou ontem (15) projeto que transforma 
cargos vagos de juiz federal substituto em cargos de juiz dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e altera 
o número de membros da composição dos TRFs da 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Regiões. O texto estabelece que as 
varas federais que tiverem cargos vagos de juiz federal substituto transformados em cargos de juiz de tribunal 
regional federal terão seu quadro permanente ajustado para um cargo de juiz federal. A proposta do STJ, foi 
aprovada na Câmara dos Deputados em agosto de 2020. Na CCJ do Senado, recebeu parecer favorável, 
com uma emenda, do relator, senador Weverton (PDT-MA). O relatório foi lido por Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE). A proposta segue para votação em Plenário.

AGÊNCIA SENADO
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STF suspende tramitação
das ações envolvendo
doações ao Instituto Lula

O  m i n i s t r o  R i c a r d o 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), con-
cedeu liminar na Reclamação 
(RCL) 43007 para suspender as 
ações penais relativas ao imó-
vel e a doações da Odebrecht 
para o Instituto Lula, em tra-
mitação na 10ª Vara Federal 
de Brasília (DF). Segundo o 
ministro, há risco de dano pro-
cessual irreparável ou de difí-
cil reparação ao ex-presidente, 
caso seja instaurada nova 
persecução penal ou impos-
tas medidas cautelares com 
base no acordo de leniência 
da Odebrecht e nos elementos 
de prova oriundos desse pacto 
de cooperação.

Lewandowski declarou 
nulas as provas, mas sua 
decisão aguarda a análise 
da Segunda Turma do STF, 
tendo em vista a interposição 
de agravo pela Procuradoria-
Geral da República (PGR). A 
defesa de Lula pede o tran-
camento das ações penais 
alegando a ocorrência de ile-
galidade e constrangimento 
ilegal decorrentes do descum-
primento das ordens do STF 
relativas ao trancamento defi-
nitivo dos autos na origem (13ª 
Vara Federal de Curitiba).

Segundo os advogados do 

Comissão de Constituição e Justiça
cobra sabatina de André Mendonça

Senadores cobraram na 
manhã de ontem (quarta-
-feira, 15) do senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), pre-
sidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
o agendamento da sabatina 
de André Mendonça, indicado 
pelo presidente da República, 
Jair Bolsonaro, para ocu-
par uma vaga no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Logo 
no início da reunião, o sena-
dor Alvaro Dias (Podemos-PR) 
questionou Davi Alcolumbre 
e apontou que a Casa tem o 
dever constitucional de anali-
sar indicações da presidência.

“Não podemos ser respon-
sabilizados por situações de 
impasse no Supremo, com 
empate em 5 a 5”, afirmou 

Alvaro Dias, ao ressaltar que 
a posição da bancada do 
Podemos é pela realização 
da sabatina.

A  m a n i f e s t a ç ã o  d e 
A l v a r o  D i a s  r e c e b e u  o 
a p o i o  d e  o u t r o s  s e n a -
dores,  como Esperidião 
A m i n  ( P P- S C )  e  S o ra ya 
Thronicke (PSL-MS).  Em 
resposta, Davi Alcolumbre 
informou que ainda não 
há data para a sabatina. O 
senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) apresentou, 
então, questão de ordem soli-
citando uma resposta formal de 
Davi sobre a data da sabatina.

“Quais  são as razões 
republicanas para o maior 
retardo da história na saba-
tina de indicados? Não cabe 

ao Senado interferir na indi-
cação, negociar nomes para 
indicação. Quais são os ele-
mentos que vossa excelên-
cia se nega a fazer o agen-
d a m e n to  d a  s a ba t i n a”, 
questionou o senador.

Davi  Alcolumbre afir-
mou que a manifestação 
de Alessandro Vieira está 
“registrada”.

Advogado-geral da União, 
André Mendonça, foi indicado 
para o STF em 13 de julho. A 
sabatina e aprovação pela CCJ 
é requisito para análise do indi-
cado no Plenário do Senado.

Com a aposentadoria de 
Marco Aurélio Mello, o STF está 
com 10 ministros em sua com-
posição, o que abre espaço 
para empates em votações. 

ex-presidente, embora todos 
os atos decisórios tenham sido 
declarados nulos, bem como 
os elementos de prova, em 
razão da suspeição do ex-juiz 
Sérgio Moro, o Ministério 
Público Federal em Brasília 
pediu que a defesa apontasse 
as provas que considera nulas, 
a fim de permitir o reaprovei-
tamento do material.

Em sua decisão, o minis-
tro afirma que, embora não 

tenha ocorrido a ratifica-
ção da denúncia dos autos 
de origem (caso da sede do 
Instituto Lula), quando o 
Supremo declarou a incom-
petência de Moro para o jul-
gamento de Lula, reconheceu 
também, implicitamente, a 
incompetência dos integran-
tes da força-tarefa da Lava 
Jato responsáveis pelas 
investigações e, ao final, pela 
apresentação da denúncia. 

SEGUNDO o ministro, há risco de dano processual irreparável ou de difícil reparação ao 
ex-presidente, caso seja instaurada nova persecução penal

DIVULGAÇÃO

Rede sem ‘censura’

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-
MG), confirmou que devolveu ao Executivo a Medida 
Provisória (MP) que limitava a remoção de conteúdos 

publicados nas redes sociais. Com a decisão de Pacheco, 
as regras previstas na MP deixam de valer e não serão 

analisadas pelo Congresso Nacional. Ele disse considerar que 
as previsões da MP são contrárias à Constituição de 1988 e 
às leis, caracterizando exercício abusivo do Executivo, além 
de trazer insegurança jurídica. “Há situações em que a mera 

edição de MP é suficiente para atingir a funcionalidade 
da atividade legisferante do Congresso Nacional e o 

ordenamento jurídico brasileiro”.

Transparência
Pacheco ressalta que a 
MP traz dispositivos que 
atingem o processo eleitoral 
e afetam o uso de redes 
sociais. Ele destacou que 
parte da matéria já é tratada 
no Projeto de Lei que visa 
instituir a Lei Brasileira de 
Liberdade e Transparência 
na Internet. A matéria já 
foi aprovada no Senado, 
em junho do ano passado, 
e agora está em análise na 
Câmara dos Deputados. A 
MP cria novas regras para a 
moderação de conteúdos nas 
redes sociais, estabelecendo 
garantias aos usuários e 
dificultando a remoção de 
publicações ou a suspensão 
de contas. A previsão, em 
tese, dificultaria a remoção 
de informações falsas 
da internet.

Ofício e STF
Vários outros senadores já vinham se manifestando pela 
devolução da MP desde a semana passada. O senador 
Angelo Coronel (PSD-BA), presidente da CPI das Fake News, 
enviou ofício ao presidente do Senado, defendendo a 
devolução da MP. Otto Alencar (PSD-BA) e Zenaide Maia 
(Pros-RN) também cobraram a devolução da matéria. O 
senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), outro crítico da 
MP, chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a 
imediata suspensão da vigência da norma. “ A liberdade 
de expressão não permite a divulgação de notícias falsas”, 
alertou Alessandro Vieira.

Constituição
Randolfe Rodrigues (Rede-
AP) disse que a decisão de 
Pacheco é uma “resposta 
à altura” ao teor da MP. 
Antonio Anastasia (PSD-MG) 
afirmou que a devolução de 
uma MP não é uma decisão 
“singela”, mas apontou que 
a matéria é inconstitucional. 
Ele classificou a decisão 
como correta e tecnicamente 
perfeita. Álvaro Dias 
(Podemos-PR) e Izalci Lucas 
(PSDB-DF) destacaram 
que a decisão preserva as 
prerrogativas do Congresso. 
Jean Paul Prates (PT-RN) 
saudou “a grandeza e 
a firmeza do ato”, que 
reforçaria o papel do Senado 
e do presidente. Para ele, a 
edição da matéria mostra “o 
uso abusivo e oportunista” do 
governo do recurso da MP.

DIVULGAÇÃO
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Alep aprova política
de apoio aos hospitais
públicos ou filantrópicos

A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) aprovou ontem 
(quarta-feira, 15), em primeiro 
turno, o projeto de lei do depu-
tado estadual Michele Caputo 
(PSDB), que cria a política esta-
dual de apoio e qualificação 
dos hospitais públicos e filan-
trópicos do SUS no Paraná. 
“Esses hospitais são estra-
tégicos porque muitas vezes 
são referências regionais na 
área de urgência/emergên-
cia e materno/infantil”, disse 
Caputo que agradeceu o apoio 
dos deputados estaduais.

O projeto, em síntese, 
torna política pública perma-
nente o programa HospSUS, 
criado por ele na Secretaria 
Estadual de Saúde em 2011. 
“Independente de governo, 
todas as políticas estratégicas 
perpassam gestões, e essa 
é extremamente adequada 
e deve se transformar numa 
política de Estado”, disse.

Michele Caputo esclareceu 
que o apoio estadual se esten-
derá aos hospitais filantrópi-
cos, aos hospitais municipais 
e aos hospitais universitários. 
Portanto, os hospitais da rede 
estadual já estão contempla-
dos com recursos do Estado e 
os hospitais particulares rece-
bem pelos serviços prestados 
ao SUS.

A aprovação do projeto é 
resultado da articulação de 
Michele Caputo e dos repre-
sentantes do setor – como 
Flaviano Ventorim, presidente 
da Federação das Santas Casas 

Imprescindível
“O projeto foi bem construído, teve aval do governo e da Secretaria de 
Saúde e foi muito bem elaborado. O governo apoia a aprovação” disse 
o deputado Husseim Bakri. O projeto, aprovado por unanimidade, com 
47 votos favoráveis, deve passar por pelo menos mais duas votações e 

em redação final antes de seguir para a sanção do governador Rati-
nho Júnior (PSD). O presidente da Femipa destaca que o programa 

criado por Michele Caputo é uma grande conquista, fez a diferença no 
desenvolvimento dos hospitais filantrópicos, e agora pode se con-

solidar como uma política pública do Estado. “O HospSUS se tornou 
essencial para a manutenção dos hospitais, permitindo investimen-
tos frequentes em obras e na compra de equipamentos”, disse. “As 

instituições filantrópicas atualmente são responsáveis por mais de 50% 
dos atendimentos hospitalares do SUS no Paraná. É imprescindível que 
o programa se torne uma política pública e continue atendendo os hos-
pitais e, consequentemente, os usuários do sistema público de saúde, 

independentemente de governo”, completou.

Legado
Em 2021, o HospSUS completou 10 anos de atividade. Além permi-
tir a abertura de quase mil leitos de UTI adulto, neonatal e pediá-
trico no Paraná, o programa foi fundamental para este momento 
de pandemia, garantindo recursos para auxiliar na manutenção e 
custeio mensal das entidades. Ao todo, 243 hospitais públicos e 
filantrópicos fazem parte do programa. Por ano, mais de R$ 185 

milhões são repassados pelo Estado a essas instituições.

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) 
defendeu que o lucro de R$ 3,9 bilhões registrado 
pela Copel em 2020 poderia ser revertido no 
barateamento das tarifas de energia elétrica. “Sempre 
defendi que o paranaense receba o que é dele por 
direito. Se a Copel é do Paraná, justo seria que o 
lucro fosse utilizado em benefício de todos, através 
de redução das tarifas”, afirmou, citando o exemplo 
da Caixa. Na última segunda-feira (13), apesar da 
alta na Selic, o banco anunciou a redução das taxas 
de financiamento imobiliário, utilizando o lucro do 
ano anterior. O parlamentar lamentou que “a Copel 
só é nossa no slogan”. Segundo ele, “um balcão de 
negócios está instalado na empresa e uma rede de 
proteção governamental a envolveu para dificultar 
o acesso às informações”. Mas, complementou, 
“pouco a pouco, estamos conseguindo e as ações 
começam a ser tomadas para evitar que o povo 
paranaense pague uma conta bilionária no futuro”.

de Misericórdia e Hospitais 
Beneficentes (Femipa) e da 
Federação dos Hospitais e 
Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde – com o presidente 

da Assembleia Legislativa, 
deputado Ademar Traino 
(PSDB) e o líder do governo do 
legislativo, deputado Hussein 
Bakri (PSD).

PROPOSTA busca melhorar a qualidade da assistência, e aumentar eficiência e a eficácia 
dos hospitais de baixa, média e alta complexidade

DÁLIE FELBERG/ALEP

TONI RICARDO/ALEP

Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Acordo de cooperação
O Governo do Paraná e as cidades 
chinesas Hangzhou, Dongguan e 
Shenzhen reforçaram o acordo de 
cooperação estratégica em áreas 
como transformação digital e 
desenvolvimento sustentável, além 
de agricultura, Tratamento Médico 
Avançado e Saúde Digital e Energia 
Sustentável e Inovação e Genômica 
e Engenharia Genética no debate 
sobre a cooperação, realizado em 
Fórum online. O acordo foi firmado 
entre a Fundação Araucária e a 
South China Agricultural University.

Futuro do Estado
A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa aprovou o projeto 
de lei que busca financiamento 
para o Programa Educação 
para o Futuro do Estado do 
Paraná. A proposta autoriza 
o Governo Ratinho Junior a 
financiar US$ 90,6 milhões junto 
ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), que, com 
uma contrapartida de US$ 22,6 
milhões do Estado, totalizarão 
R$ 566 milhões de investimento. 
O Programa Educação para o 
Futuro do Estado do Paraná 
pretende construir uma 
proposta pedagógica para o 
Ensino Médio, com o objetivo 
de elevar a frequência escolar e 
reduzir o abandono, expandindo 
o uso de ferramentas e 
tecnologias educacionais a 
serviço do processo de ensino-
aprendizagem. 

TRE-PR
Foi publicado nesta semana 
o chamamento para inscrição 
de Desembargadoras e 
Desembargadores para o 
preenchimento de uma vaga de 
membro substituto do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná (TRE-
PR). O prazo para candidatura 
é de cinco dias após a 
publicação do documento. O 
cargo a ser preenchido é em 
decorrência do término do 
mandato do Desembargador 
Fernando Ferreira de Moraes. 
A eleição será realizada em 
sessão do Tribunal Pleno que 
ainda será convocada.

Doenças crônicas
A deputada federal Leandre 
Dal Ponte mediou a audiência 
pública que debateu sobre 
experiências inovadoras no 
tratamento de doenças crônicas. 
O debate ocorreu na Comissão 
de Seguridade Social e Família 
da Câmara dos Deputados, nela 

Audiência 5G
No próximo dia 29 de setembro a Assembleia Legislativa realiza 

uma audiência pública para discutir a instalação do 5G no Estado. 
O encontro está previsto para ocorrer a partir das 14h, por 

videoconferência (Zoom), com transmissão ao vivo pelo Youtube e 
demais meios disponíveis do legislativo.

foi apresentada a experiência do 
município de Penedo, no Estado 
de Alagoas. Com a utilização de 
uma plataforma tecnológica da 
PGS Medical, Penedo conseguiu 
reduzir as internações por 
complicações de pacientes 
com doenças crônicas em 
até 65%. Leandre defende 
a realização de um projeto 
piloto, com a ferramenta 
tecnológica PGS Medical, em 
município paranaense.

Eleições no TCU
Com a previsão de saída do 
ministro Raimundo Carreiro da 
vaga que ocupa no TCU (Tribunal 
de Contas da União), senadores 
estão no páreo da disputa para 
a cadeira. Raimundo Carreiro, 
ex-secretário-geral da Mesa 
do Senado, só se aposenta em 
setembro de 2023, portanto não 
haveria necessidade de a Casa 
decidir neste momento quem 
será o próximo indicado. Desde 
o início das discussões, estão 
no páreo a senadora Kátia Abreu 
(PP-TO) e o senador Antonio 
Anastasia (PSD-MG) e Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE).

Uso de máscara
O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, tem feito previsão 
mais exata de quando o governo 
federal poderá “recomendar” 
o fim do uso obrigatório de 
máscaras em lugares abertos 
no Brasil. Em conversas com 
interlocutores, Queiroga projeta 
que, se os números da Covid-19 
no país continuarem caindo, a 
pasta poderá orientar a abolição 
do uso de máscaras ao ar livre a 
partir de novembro deste ano.

Leilão do 5G
Com o leilão do 5G em fase final 
de votação na Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), 
o ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, afirmou que o Brasil 
deve receber US$ 1,2 trilhão 
em investimentos diretos e 
indiretos com a instalação da 
nova tecnologia até o fim do 
contrato. Faria afirmou que o 5G 
vai aumentar a produtividade 
do Brasil no agronegócio, saúde, 
gestão urbana e segurança 
pública. “A internet terá delay 
muito baixo e com isso nós 
teremos um Brasil muito 
mais produtivo e muito mais 
eficiente. Faremos também 
instalação de fibra óptica e 
antenas. Hoje, temos 100 mil 
antenas no Brasil e vamos 
passar para 500 mil”, explicou.
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Demanda histórica é
resolvida e todos os
presos são do Depen

O dia 15 de setembro de 
2021 é histórico para a segu-
rança pública do Paraná. 
Após anos de espera, o Estado 
não terá mais presos custo-
diados por integrantes da 
Polícia Civil. Isso só foi pos-
sível com o decreto assinado 
pelo governador Ratinho 
Junior ontem (15), autori-
zando o início da terceira e 
última fase do processo de 
transferência de gestão, com o 
repasse da custódia dos últimos 
detentos das carceragens da 
Polícia Civil para a gestão plena 
do Departamento Penitenciário 
do Paraná (Depen). No total, 
cerca de 12 mil pessoas privadas 
de liberdade tiveram a situação 
regularizada desde 2019.

A medida encerra um ciclo 
de 168 anos de custódia de 
presos pela Polícia Civil, o 
que fez o Paraná carregar por 
muito tempo o posto de ser 
o estado com a maior popu-
lação carcerária em delega-
cias do País. A transferên-
cia física de todos os presos 
custodiados nos municípios 
ainda depende da abertura 
de novas vagas em peniten-
ciárias – o Paraná ficou ao 
longo dos últimos anos sem 
construir presídios, o que 
ampliou consideravelmente 
a demanda. Enquanto isso, 

Resultado positivo
Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, 
a transferência de gestão e o fechamento das delegacias já tiveram 
resultados positivos, como a melhoria no fluxo dos serviços da polí-

cia judiciária, além do crescimento da solução dos casos.
“Os resultados já são perceptíveis, conseguimos constatar nitida-

mente uma melhoria na qualidade das investigações e um aumento 
na solução de casos de grande complexidade. A delegacia não é 

local adequado para presos, então a ação é importantíssima para a 
Polícia Civil do Paraná”, afirmou. A população paranaense, disse Ro-
ckembach, é a principal beneficiada pela medida. Além de ter mais 
segurança, contará com atendimento mais abrangente da Polícia 
Civil, com os policiais dedicados exclusivamente às atividades de 

polícia judiciária. Possibilitará ainda um aumento nos índices de so-
lução de crimes e de operações, inclusive de repressão qualificada, 

já que contará com mais efetivo disponível para suas ações.

eles já se rã o  a te n d i d o s 
pelo Depen, com acesso ao 
Fundo Penitenciário e às 
políticas de ressocialização 
(educação e trabalho).

“Era algo que envergo-
nhava o Paraná. Quando 
começamos a gestão, em 
2019, tínhamos mais de 12 
mil presos em delegacia. Uma 
tarefa árdua, difícil, mas que 
a Secretaria da Segurança 
Pública e a Polícia Civil estão 
conseguindo resolver. Não há 
mais desvio de função. Agora, 
o policial civil poderá se dedi-
car exclusivamente à investi-
gação e resolução de crimes, 
colaborando ainda mais para 
a queda nos índices de vio-
lência do Estado”, destacou 
Ratinho Junior.

ETAPAS
Na primeira etapa, em 

2019, 37 carceragens foram 
transferidas ao Depen, em 36 
municípios. Depois, a partir 
do decreto de novembro de 
2020, a mudança atingiu 41 
carceragens e fechou outras 
15, numa ação que envolveu 
56 cidades. Nas duas etapas, 
o número de presos das dele-
gacias que foram para custódia 
do Depen passou de 11.063 em 
janeiro de 2019 para 1.724 em 
maio de 2021, ou seja, redu-
ção de 9.339 pessoas. A fase 
atual envolve 70 municípios 
e vai zerar o número de pre-
sos sob os cuidados da Polícia 
Civil em outros 58 municípios. 
No total, 73 carceragens foram 
totalmente fechadas.

A fase atual zera o número de presos sob os cuidados da Polícia Civil em 58 municípios. No total, 73 carceragens foram totalmente fechadas

ALEX MIRANDA

Minha Toga, Minha Vida
O plenário da Comissão de Constituição e Justiça do Senado lotou 

ontem de juízes, advogados e políticos - que pretendem voltar semana 
que vem. Todos ansiosos à espera da aprovação do PL 5919/2019, 

com relatoria favorável do senador Antonio Anastasia (PSD-MG) para 
a criação de mais um Tribunal Regional Federal. O TRF6 pretende 

atender o Estado de Minas Gerais (reduto do relator). Minas, hoje, 
compõe o TRF1, com atuação em 14 estados. A criação do novo 

tribunal, com forte lobby no Congresso, visa destravar as pautas do 
TRF1, porém ao custo de centenas de milhões de reais aos cofres 

públicos - com nova sede, estrutura, carreiras e contratação de 
servidores. O grupo saiu frustrado da CCJ. O senador Alessandro Vieira 

(Cidadania-SE) pediu vista. Só faltam os juízes entrarem de toga e 
malhete na Comissão para pressionar. 

Mais esse
Há um outro PL, o 5977, em 
tramitação na Câmara dos 
Deputados. É o que torna 
permanentes na carreira, em 
tribunais federais, os juízes 
substitutos. Mais custos.

Caíram todos
O lobby judicial é antigo. 
Em junho de 2013, o então 
vice-presidente da Câmara, 
deputado André Vargas (PT-PR), 
promulgou PEC que criava 
mais quatro TRFs - em Minas, 
Amazonas, Paraná (seu reduto 
eleitoral) e Bahia. 

Memória
Mas o então presidente do 
STF, Joaquim Barbosa, um 
mês depois suspendeu o 
ato legislativo, atendendo à 
ADI da Associação Nacional 
dos Procuradores Federais. 
Na ação, alegaram que só o 
Supremo pode autorizar. Esse 
novo TRF6 de MG ainda tem 
esse desafio extra.

Alerta!
Vejam como a Lei da Ficha 
Limpa vai sendo afrouxada com 
projetos pontuais e sem alarde. 
Avançou ontem, com relatoria 
do senador Marcelo Castro 
(MDB-PI), projeto que derruba 
a pena de inelegibilidade para 
gestores públicos punidos 
apenas com multa pela 
Justiça Eleitoral. O projeto 
vai a sanção do presidente Jair 
Bolsonaro. A conferir.

Pais do monstrengo
O PLP 9/21 beneficia, por 
exemplo, políticos ou gestores 
públicos que tiveram contas 
reprovadas por tribunais. A 
proposta nasceu nas mãos de 
um deputado de baixo clero, 
Lucio Mosquini (MDB-RO), e 
caiu no gosto de uma turma 
que adora se livrar da Justiça. 
O projeto foi aprovado ontem 
em plenário por 49 votos a 
favor e 24 contra.

Radiografia do INSS
O INSS recebe mais de 800 mil 
pedidos de benefícios por mês. E 
faltam servidores especializados 
para análise. Falta também 
concurso para suprir os mais 
de 10 mil que se aposentaram 
nos últimos anos. O órgão 
fechou acordo com o Ministério 
Público e a Defensoria Pública, 
homologado pelo Supremo, para 
definir prazos que não havia 
antes.

Lula & Luiza
O ex-presidente Lula indicou 
que a empresária Luiza Trajano 
é uma potencial vice para 
sua chapa presidencial na 
disputa do ano que vem. As 
declarações de Lula no artigo 
escrito para a revista Time, na 
qual ela aparece como uma das 
100 pessoas mais influentes 
do mundo, evidenciam uma 
proposta sócio-política. 

Ficha limpa
Lula espera reação do mercado 
e partidos. Ela é a vice perfeita 
pra ele: sem escândalos na ficha, 
imagem de mulher guerreira, 
com trajetória  de sucesso, 
ponte para o mercado e o voto 
feminino & LGBTQ. E, óbvio, 
assim como foi José Alencar 
(Coteminas), uma apoiadora 
financeira da campanha.

Lupa na praça
O filho de Luíza Trajano, aliás, 
até investiu há meses na 
aquisição de uma empresa de 
pesquisas nacionais que podem 
ajudar o PT a radiografar a 
praça e ter um termômetro 
eleitoral popular.

MERCADO
Russão voador
O Antonov, maior avião 
do mundo, pousa hoje no 
Aeroporto do Confins em Belo 
Horizonte. O aparelho, aliás, 
virou habitué nas pistas do 
Brasil, atendendo a demandas 
variadas de importadoras.
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Colégios de Umuarama recebem hoje 
os kits do programa Robótica Paraná

Através do chefe da Casa 
Civil, Guto Silva, o governo 
do Estado realiza hoje (quin-
ta-feira, 16) em Umuarama, a 
entrega kits educacionais de 
robótica para atender esco-
las estaduais do município. 
De acordo com o deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins, os kits serão repas-
sados aos colégios Pedro II, 
Tiradentes e Lourenço Filho. 
No município de Pérola, o 
kit será entregue ao Colégio 
Estadual Nestor Victor. Ainda 
em Cidade Gaúcha, o mate-
rial f icará disponível no 
Colégio Marechal Deodoro, 
em Icaraíma será entregue 
no Colégio Antônio Franco 
Ferreira da Costa, em Santa 
Mônica no colégio Estadual 
de Santa Mônica e em Altônia 

Município ganhará hoje programas da
Secretaria de Justiça, Família e Trabalho

A Secretaria estadual de 
Justiça, Família e Trabalho 
realiza hoje (quinta-feira, 
16) as ações do Programa de 
Interiorização em Umuarama. 
O objetivo do projeto desenvol-
vido pelo governo do Estado, 
é aprofundar a integração da 
pasta com gestores e entida-
des municipais da região. A 
solenidade acontecera durante 
todo o dia, no auditório do 
Hotel Caiuá Premium, situado 
à Avenida Presidente Castelo 
Branco, 3745.

O secretário da Justiça, 
Família e Trabalho, Ney 
Leprevost, estará presente 
e às 14 horas fará a apre-
sentação dos programas e 
ações da Secretaria. Serão 
assinados termos de adesão 
com municípios da região 
para implementar os Postos 
Avançados das Agências 

12ª RS recebe doses para 
vacinar todo o grupo 
com 18 anos ou mais

A chefe da 12ª Regional de 
Saúde, Viviane Herrera, infor-
mou que Umuarama e região 
receberam no início da manhã 
de ontem (15) um total de 10.020 
doses de vacinas da Pfizer.

O volume é suficiente para 
concluir a vacinação de toda a 
faixa etária acima dos 18 anos 
nos municípios de abrangên-
cia da Regional. São eles: 
Umuarama, Alto Paraíso, Alto 
Piquiri, Altônia, Brasilândia do 
Sul, Cafezal do Sul, Cruzeiro do 
Oeste, Douradina, Esperança 
N o va ,  Fra n c i s co  A l v e s , 
Icaraíma, Iporã, Ivaté, Maria 
Helena, Mariluz, Nova Olímpia, 
Perobal, Pérola, São Jorge do 
Patrocínio, Tapira e Xambrê.

Segundo Viviane, a determi-
nação é para que as secretarias 
municipais de Saúde apliquem 

do Trabalhador; programa 
Estratégia Brasil Amigo da 
Pessoa Idosa; Força-Tarefa 

as doses imediatamente, de 
forma que antes mesmo do 
final do mês toda a população 
com 18 anos ou mais esteja 
imunizada pelo menos com a 
primeira dose ou dose única 
contra o coronavírus.

“É um momento de feli-
cidade, de esperança reno-
vada também para os jovens”, 
disse a chefe da Regional. 
“Buscamos as doses de 
madrugada, para que as 
cidades mantenham ou reto-
mem suas campanhas o mais 
rápido possível”.

Viviane ressalta que a 
Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) aguarda instru-
ções do Programa Nacional 
de Imunização (PNI) para dar 
início à vacinação dos jovens 
com menos de 18 anos.  

Infância Segura; programa 
Carretas do Conhecimento e 
Carteira do Autista.

VIVIANE Herrera ressalta que a determinação da Sesa é para que as secretarias municipais 
apliquem as doses imediatamente
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O secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, estará em Umuarama às 14 horas 
fará a apresentação dos programas e ações da Secretaria

AEN

o kit ficará à disposição dos 
alunos do Colégio Lucia 
Alves. A pedido do deputado 
é que os kits serão repassa-
dos para estes colégios.

Segundo o governo do 
Estado, no total, serão 14 
municípios das regiões de Assis 
Chateaubriand, Umuarama e 
Guaíra que serão beneficiados 
com os equipamentos.

A iniciativa faz parte do 
programa Robótica Paraná, 
lançado no final de agosto 
deste ano.

O investimento total será 
de R$ 9,1 milhões e a estima-
tiva é que na primeira fase do 
projeto, pelo menos 10 mil alu-
nos sejam beneficiados.

O conteúdo do programa 
engloba programação de 
robótica básica, automação, 

conceitos de IoT (internet 
das coisas) e domótica – 
área relativa à integração de 
mecanismos tecnológicos em 
uma residência.

Na solenidade de entrega 
em Umuarama, acontece 
hoje, às 17h30, no Núcleo 
Regional de Educação. A pre-
visão é de que estejam pre-
sente, além do deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins e o chefe da casa Civil, 
Guto Silva, também deverão 
estar presentes o diretor-ge-
ral da Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte, 
Vinícius Neiva; secretários 
estaduais de Justiça, Família 
e Trabalho, Ney Leprevost, do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, Márcio Nunes, 
e da Administração e da 

Previdência, Marcel Micheletto. 
As solenidades acontecerão, 
além de Umuarama, separa-
damente nas cidades de Assis 
Chateaubriand, Formosa do 

Oeste, Jesuítas, Nova Aurora 
e Tupãssi, Altônia, Cafezal 
do Sul, Icaraíma e Pérola, 
Guaíra, Maripá, Nova Santa 
Rosa e Palotina.

NO lançamento, o governador Ratinho Junior e o secretário de Educação Renato Feder de-
ram o ‘start’ ao programa

GILSON ABREU/AEN
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PR-323 recebe serviços de conservação
do DER entre Cianorte e Umuarama

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) está realizando melhorias 
em 79,45 quilômetros da PR-323, 
entre Cianorte e Umuarama. São 
serviços de remendos, micror-
revestimento, melhorias no 
sistema de drenagem e sina-
lização horizontal, garantindo 
mais segurança e conforto 
para os usuários.

Melhora a pavimentação serão através do microrrevestimento
O programa do DER/

PR inicia as melhorias no 
pavimento pela execução 
de remendos superficiais 
e remendos profundos, de 
acordo com a necessidade. Os 
remendos profundos resolvem 
problemas na base ou sub-
-base do pavimento, enquanto 
os remendos superficiais 

Concessão
Está previsto no novo programa de concessões rodoviárias, 

sendo elaborado pelo governo federal, a inclusão das rodovias 
entre Maringá e Guaíra, prevendo trechos da PR-323, PRC-272 
e BR-272. Entre os investimentos planejados está a conclusão 

da duplicação de todo o trecho entre os dois municípios, ainda 
nos primeiros dez anos de vigência do contrato, aumentando a 

segurança e o potencial de desenvolvimento da região. “Enquan-
to os editais das novas concessões estão tramitando, o DER/PR 

permanece realizando serviços de conservação para atender aos 
usuários da PR-323, bem como executando as obras de dupli-
cação e ampliação da capacidade do trecho. Garantimos mais 

segurança ao usuário e não permitimos que a rodovia vá a leilão 
sucateada”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti. 

As obras serão retiradas da lista de investimentos previstos na 
concessão, abrindo a possibilidade para negociar redução tarifá-

ria ou a inclusão de outras obras no contrato.

substituem o revestimento 
danificado da pista.

Na sequência, será execu-
tado o microrrevestimento, em 
que uma mistura asfáltica a frio 
é aplicada sobre o pavimento 
após serem sanadas as patolo-
gias existentes, tendo função 
preventiva contra o desgaste 
natural e ação do clima, bem 

como melhora da aderência 
dos pneus à pista. No caso 
deste trecho da PR-323, essa 
camada varia entre 8 milíme-
tros a 1,6 centímetro.

O Cremep prevê tam-
bém serviços de drenagem 
longitudinal ou transversal, 
para rebaixar águas subter-
râneas que poderiam dani-
ficar a base ou sub-base do 
pavimento, e o desconfina-
mento lateral de bordo, em 
que é removida uma camada 

superficial de solo ao lado 
da pista, facilitando o escoa-
mento de água e preservando 
as condições da rodovia.

Após essas intervenções é 
realizada a sinalização hori-
zontal do trecho, com pintura 
de linhas e faixas no eixo e bor-
dos da pista.

O lote 11 do Cremep 
atende 400,89 quilômetros 
de rodovias, incluindo tre-
chos em Campo Mourão, 
Nova Cantu e Mariluz. O 

investimento somente neste 
lote é de R$ 68,2 milhões.

TRABALHO
A equipe de trabalho per-

manece diariamente na rodo-
via das 9h às 17h30. O trânsito 
fica em meia pista no local, 
que conta com toda a sinali-
zação temporária necessária 
para alertar e orientar os con-
dutores, que devem seguir 
com cautela redobrada em 
pontos com obras.

A l é m  d e  C i a n o r t e  e 
Umuarama, as melhorias 
vão passar pelas cidades de 
Tapejara e Cruzeiro do Oeste, 
beneficiando mais de 235 mil 
habitantes, e todos os condu-
tores e passageiros do tráfego 
de longa distância que cru-
zam a PR-323.

“Com mais essas melho-
rias, temos frentes de trabalho 

atuando em cinco pontos dife-
rentes da PR-323, somente no 
trecho entre Maringá e Iporã. 
São as duplicações em Doutor 
Camargo e Umuarama, o novo 
viaduto em Água Boa, distrito 
de Paiçandu, e os 24 quilôme-
tros de novas terceiras faixas 
em segmentos críticos. Mais de 
R$ 200 milhões em investimen-
tos para o Noroeste do Paraná, 

melhorando e modernizando 
o principal corredor logístico 
da região”, afirma o secretário 
de Infraestrutura e Logística do 
Paraná, Sandro Alex.

CREMEP
O trecho está contem-

plado no lote 11 do programa 
Conservação e Recuperação 
com Melhorias do Estado do 

Pavimento (Cremep) do DER/
PR, tendo início no km 215,47, 
em Cianorte, no entroncamento 
com a PR-082 e a Avenida 
Paraíba, e seguindo até o km 
294,92, em Umuarama, no iní-
cio da pista duplicada. Os ser-
viços devem prosseguir até 
maio do ano que vem, e tem 
um investimento estimado de 
R$ 10 milhões.

MELHORIAS vão passar por Tapejara e Cruzeiro do Oeste, beneficiando mais de 235 mil habitantes, e todos os que trafegam pelo trecho na PR-323

DER
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

SORRISO BOM DE BOCA 
SORRINDO COM O LIONS           

E A COLGATE. 

   

O Lions Clube de Umuarama está 
participando do Projeto SORRISO 
BOM DE BOCA, SORRINDO COM O 
LIONS E COLGATE, destinado a 
ações com crianças de 5 a 8 anos 
(ou idades próximas) e visa trazer 
conceitos de higiene oral e educa-
ção em saúde. 
O projeto visa beneficiar 12 mil cri-
anças carentes atendidas pelos 45 
Clubes do Lions do Distrito LD-6. 
O material será distribuído nos 
município para as instituições ca-
rentes, CEMEI, APAE e nas escolas 
públicas municipais.  
A iniciativa é da Colgate/Palmolive 
através  do Programa SORRISO 
SAUDÁVEL, FUTURO BRILHANTE. 
 

Programa Merenda em Casa vai
distribuir 528 kits de alimentos

Mais que uma garantia de 
respeito às famílias dos alunos 
da Rede Municipal de Educação, 
o Programa Merenda em Casa 
é um importante aporte nutri-
cional para as refeições das 
crianças. Neste mês serão dis-
tribuídos 528 kits de alimentos 
a alunos de 0 a 3 anos, todos 
matriculados nos Centros 
Municipais de Educação (Cmeis).

Mauriza de Lima Menegasso, 
secretária municipal de 
Educação, comenta que, 
desde abril deste ano, o pro-
grama entregou 3.161 kits de 

Boletim Covid informa que
37 novos casos da doença

No Boletim Covid divul-
gado ontem (15), não há o 
registro oficial de nenhum 
óbito em decorrência de 
complicações da covid-19 na 
cidade, ficando o total de óbi-
tos em 307. Mas o informa-
tivo, emitido diariamente pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama revela que 37 
novos casos da doença foram 
confirmados, sendo 18 mulhe-
res, 16 homens e três crianças.

Os casos confirmados 

A Fundação Cultural de Umuarama, em uma 
nova fase e reiniciando suas ações e investimen-
tos em projetos culturais, chama a atenção de 
artistas, produtores e demais interessados, para 
o Programa Bolsa Qualificação, que está com 
vagas abertas para quem quer aprender sobre 
a Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. São 
apenas 15 dias para que os candidatos às vagas 
façam suas inscrições, que devem ser realizadas 
pela internet. De acordo com a diretora Talita 
Minhoni, trata-se de uma iniciativa do Governo 
do Estado, por meio da Secretaria da Comu-
nicação Social e da Cultura (SECC) e da 
Superintendência-Geral da Cultura. “Foram dis-
ponibilizadas 12 mil vagas, que serão distribuí-

das entre todos os paranaenses, por isso é preciso ficar atento ao prazo para requerer uma vaga, que vai só de hoje (15) até 
o dia 30.  O Programa Bolsa Qualificação Cultural será operacionalizado em parceria com a equipe técnica da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e oferecerá diversos cursos nas áreas de artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, 
livro e leitura, música, ópera, povos, comunidades tradicionais e culturas populares, teatro e técnicos.

somam 16.324 e destes, 14.284 
pacientes se recuperaram, 
1.718 fazem o tratamento em 
suas residências e 15 estão 
hospitalizadas. Há ainda 51 
casos considerados suspeitos 
(quando a pessoa aguarda em 
isolamento domiciliar pelo 
resultado dos exames).

Desde o início da pande-
mia de coronavírus, em março 
de 2020, 40.101 pessoas pro-
curaram o Ambulatório de 
Síndromes Respiratórias 

(também conhecido como 
Tenda Covid), ou as unidades 
básicas de saúde, apresentando 
sintomas de gripe. Desse total, 
23.726 casos foram descartados.

A situação da ocupação 
dos leitos exclusivos para tra-
tamento da covid-19 nos hos-
pitais locais apresentou leve 
melhora, com 15 das 40 enfer-
marias ocupadas e 19 das 25 
UTIs, em informação repas-
sada pela Macrorregional de 
Saúde, sediada em Maringá.

alimentos. “Vale destacar que 
essas famílias contempladas 
estão cadastradas no Bolsa 
Família e comprovaram renda 
familiar de até dois salários-mí-
nimos. O Merenda em Casa é 
uma proposta do prefeito Celso 
Pozzobom, que se preocupou 
com a qualidade da alimenta-
ção das crianças”, afirma.

Fabiana Tonon Laino, 
nutricionista da Divisão 
de Alimentação Escolar da 
Prefeitura de Umuarama, 
explica que o programa da 
administração municipal foi 
criado para complementar as 
refeições dos alunos em suas 
residências, já que as aulas pre-
senciais estavam paralisadas 
devido à pandemia de corona-
vírus. “Com a volta das aulas 
para os alunos de 4 e 5 anos e 
para primeiro ao quinto ano, em 
agosto, passamos a distribuir os 
kits para as famílias dos alunos 

de 0 a 3 anos”, detalha, acrescen-
tando que as cestas com alimen-
tos serão entregues às escolas já 
nesta quinta-feira (15).

PROGRAMA foi criado para complementar as refeições dos alunos em suas residências, já que as aulas presenciais estavam paralisadas 
devido à pandemia

ASSESSORIA/SECOM

KITS DE ALIMENTOS 
ENTREGUES AOS CMEIS

MÊS ALUNOS CESTAS
ABRIL 612 462
MAIO 717 550
JUNHO 757 579
JULHO 795 609
AGOSTO 460 433
SETEMBRO 562 528
TOTAL 3.903 3.161

ASSESSORIA/SECOM
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TJ determina o afastamento
do prefeito Celso Pozzobom

O Tribunal de Justiça deter-
minou ontem o afastamento 
do prefeito Celso Pozzobom 
da Prefeitura de Umuarama. A 
decisão atende um pedido do 
Ministério Público do Paraná (MP-
PR). Celso teria sido comunicado 
da decisão ainda no fim da tarde.

Advogado do prefeito na 
esfera criminal, Alessandro 
Silvério disse que não tinha 
tido acesso aos fundamentos 
acatados pelos desembargado-
res para decidirem pelo afasta-
mento de Pozzobom. “Eu não 
costumo comentar o anda-
mento de processos dos meus 
clientes, mas posso dizer que 
houve a notificação. Porém, a 
defesa entrou com pedido para 
ter acesso aos fundamentos que 
justificaram a decisão. Ainda 
não é do nosso conhecimento”.

A informação que corria 
pelos bastidores da política 
eram de que Pozzobom deverá 
permanecer fora do cargo por 
um período de 180 dias e que 

Polícia descobre pontos de 
falsificação de agrotóxicos

Depois de um monitora-
mento realizado por equipes 
do Serviço Reservado do 25º 
Batalhão da Polícia Militar de 
Umuarama, policiais ambien-
tais e equipes do BPFron 
(Batalhão de Policiamento 
de Fronteira) de Umuarama 
apreenderam ontem (15) 
pela manhã, uma grande 
quantidade de agrotóxicos 
falsificados.

Os policiais descobriram 
que uma quadrilha estaria pra-
ticando a falsificação do pro-
duto dentro de uma residência 
em Ivaté (cidade localizada a 
47 quilômetros de Umuarama). 
No local, inclusive o produto 
era manipulado perto de um 
pequeno parque improvisado 
para crianças, no quintal da 
residência.

Outra equipe seguiu até 
a cidade de Icaraíma, onde, 
em uma propriedade rural, 
também estariam falsificando 
o produto. Naquele municí-
pio, que fica localizado a 589 
quilômetros de Umuarama, 
também funcionaria um dos 

PRODUTOS eram manipulados em Icaraíma e Ivaté. Uma pessoa foi presa na ação da polícia

DIVULGAÇÃO

os motivos do afastamento 
seriam por ele ter sido con-
cedido a um servidor público 
uma gratificação salarial um 
dia antes de ele ser ouvido na 
Câmara por vereadores inte-
grantes da CPI da Covid. Além 
disso, em uma reunião reali-
zada no gabinete do chefe do 
Executivo, vereadores teriam 
recebido instruções dos advo-
gados particulares do pre-
feito a respeito das diferenças 
entre Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) e Comissão 
Processante (CP), o que tam-
bém poderia ter fortalecido a 
denúncia do MP. 

DIFERENÇAS
Essas duas comissões 

foram instauradas recente-
mente na Câmara Municipal 
de Umuarama. A primeira, 
denominada CPI da Covid, 
realiza uma investigação 
paralela ao Gaeco (Grupo de 
Atuação Especial de Combate 

ao Crime Organizado) e ao 
Gepatria (Grupo Especializado 
na Proteção ao Patrimônio 
Público e no Combate à 
Improbidade Administrativa), 
do Ministério Público do 
Paraná, sobre supostos des-
vios milionários do Fundo 
Municipal de Saúde. A ação do 
MP culminou em duas fases da 
Operação Metástase, que pren-
deu dez pessoas citadas como 
envolvidas nos crimes de pecu-
lato e falsidade ideológica, 
além de fraudes em licitações 
(direcionamento para empre-
sas de interesse do grupo), 
fraudes em contratações dire-
tas (também com favoreci-
mento a empresas ligadas ao 
grupo), superfaturamentos e 
corrupção ativa e passiva (com 
depósitos em contas de inves-
tigados e de terceiros).

E uma Comissão Processante 
foi instaurada para delibe-
rar acercada dos argumentos 
do pedido de afastamento do 

prefeito protocolado pelo 
deputado estadual Delegado 
Fernando (PSL).

Até o fechamento desta edi-
ção, a Assessoria de Comunicação 

pontos de armazenamento 
utilizado pela quadrilha.

Naquela propriedade, uma 
pessoa foi detida manipulando 
agrotóxicos e inseticidas a base 
de enxofre. Foram apreendidos 
equipamentos como balança e 
seladora de embalagens, emba-
lagens diversas e rótulos, além 
de selos adesivos da marca 
D-Basf de agrotóxico regente, 
Thiamfex, Imidagold, Apron. 
Ainda foram recolhidos outros 
materiais utilizados para mani-
pular e embalar os agrotóxicos.

N a s  b u s c a s ,  a  p o l í -
cia apreendeu também 7 

munições da marca CBC, de 
calibre 12 intactas.

Toda a ação foi acompa-
nhada por uma equipe da 
Adapar (Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná) e, 
diante dos fatos os materiais 
encontrados foram encami-
nhados para Delegacia da 
Polícia Civil de Icaraíma junta-
mente com o homem detido.

Segundo os policiais, o 
grupo misturava líquidos 
diferenciados nos galões de 
agrotóxicos, aumentando o 
estoque e danificando os pro-
dutos originais.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

ASSESSORIA de Comunicação não confirma oficialmente o afastamento de Pozzobom, mas vice 
Hermes Pimentel aguardava ainda ontem a notificação para assumir o cargo

da Prefeitura não havia se mani-
festado oficialmente sobre o 
afastamento do prefeito nem da 
possível posse do vice-prefeito 
Hermes Pimentel.
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AUXILIAR ODONTOLÓGICO

Vaga TD nº  158/2021  para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino médio completo concluído 
em instituição de ensino credenciada pelo MEC. 

Possuir registro como auxiliar em saúde bucal  ou 
técnico em saúde bucal no CFO/CRO-PR.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se .

Inscrições até  21/09/2021

FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE  
SAÚDE NO ESTADO DO PARANÁ

CONVOCA AGE NEGOCIAÇÃO - AUXÍLIO FUNERAL 

FEHOSPAR x SEESSU DE UMUARAMA E REGIÃO 

O Presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do 
Estado do Paraná - FEHOSPAR, no uso de suas atribuições Estatutárias, CONVOCA os 
associados, representantes legais dos Hospitais, Clínicas e demais Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde, da base territorial da FEHOSPAR / UMUARAMA E REGIÃO, nos
municípios de: ALTO PARAÍSO, ALTO PIQUIRI, ALTÔNIA, BRASILÂNDIA DO SUL, 
CAFEZAL DO SUL, CRUZEIRO DO OESTE, DOURADINA, ESPERANÇA NOVA, 
FRANCISCO ALVES, ICARAÍMA, IPORÃ, IVATÉ, MARIA HELENA, MARILUZ, NOVA 
OLÍMPIA, PEROBAL, PÉROLA, SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, TAPIRA, UMUARAMA e 
XAMBRÊ, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 13h30min em 1ª 
convocação e às 14h00 em 2ª convocação, no dia 23/09/2021, quinta-feira, a ser 
realizada excepcionalmente em ambiente  virtual,  através do link: 
https://us02web.zoom.us/j/87823911691?pwd=OWxaWjByUmdKWnhYR2V0UEJGQnI5UT09,  
com a seguintes Pauta:  

1)  Auxílio funeral.  

2)  Assuntos Gerais. 

É FUNDAMENTAL A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO E 
PROPRIETÁRIO/COTISTA DE ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE OU O 
PORTE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA DO DETENTOR DESTA CONDIÇÃO, SOB PENA 
DE NEGATIVA DE ACESSO À ASSEMBLEIA.  

Curitiba, 15 de setembro de 2021. 

 BRUNO MILANO CENTA         RANGEL DA SILVA  
Coordenação de Negociações     Diretor-Presidente da FEHOSPAR 

  EXTRAVIO DE ALVARÁ 
G DE ANDRADE COMÉRCIO DE 
TINTAS, inscrita sob nº CNPJ 
13.660.604/0001-06, estabe-
lecido na Avenida Padre José 
Germano Neto Junior, 3253, 
Zona VI, CEP 87.503-650, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará, nº 
30.089/2011. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

COBALT 1.4 LS 14/15 PRATA COMPLETO R$ 44.900,00

COBALT 1.8 LTZ 15/16 BRANCO COMPLETO R$ 57.900,00

CRUZE LT TURBO 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 84.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER 19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 195.900,00

HB20 1.6 PREMIUM 15/15 PRETO COMPLETO, AUT R$ 57.900.00

HONDA WR-V EX CVT 17/18 PRATA COMPLETO, AUT R$ 84.900,00

POLO COMFORTLINE 200TSI 19/20 CINZA COMPLETO, AUT R$ 79.900,00

PRISMA 1.4 LT 14/15 BRANCO COMPLETO R$ 49.900,00

PRISMA 1.4 LTZ  17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00

S10 ADVANTAGE 4X2 FLEX 16/17 CINZA COMPLETO R$ 109.900,00 

TRACKER PREMIER TURBO 18/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 104.900

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Clubes querem parar Brasileirão
em represália ao Flamengo

O Brasileiro da Série 
A pode parar no fim de 
semana. Essa medida está 
em avaliação por 19 clu-
bes da elite nacional como 
represália ao Flamengo, 
que obteve autorização do 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) para liberar 
a presença de público em seus 
jogos. Nesta quarta, uma posi-
ção mais clara deve ser divul-
gada em conjunto por Grêmio, 
Atlético-MG, Palmeiras, Inter, 
São Paulo, Santos, Corinthians, 
Fluminense e companhia.

Existe a possibilidade 
real de que a rodada do 
fim de semana da Série A 
não seja disputada, como 
revelou inicialmente o Uol. 
A CBF vai tentar demover 
os clubes de levar a cabo 
a paralisação e buscará 
em caráter de urgência um 
entendimento entre eles.

A contrariedade dos diri-
gentes de clubes da Primeira 
Divisão aumentou bastante 
na última terça (14), após o 

STJD negar o pedido de 17 
deles – Atlético-MG e Cuiabá 
não assinaram o documento, 
mas apoiam o boicote – para 
voltar atrás na liminar que 
autorizou a presença de 
torcedores nas partidas do 
Flamengo pelo Brasileiro e 
Copa do Brasil

O que opõe o Flamengo 
aos demais coirmãos é a deli-
beração de que o público só 
poderia voltar a ter acesso aos 
estádios quando os Estados 
respectivos de todos os clu-
bes da Série A dessem sinal 
verde para isso, a partir da 
redução dos casos de covid-
19 e das mortes provocadas 
pela doença.

Os 19 defendem que haja 
igualdade de condições e 
estão solidários ao Grêmio, 
que enfrenta sob protesto 
o Flamengo, nesta quarta, 
no Rio, pela Copa do Brasil, 

com a torcida rubro-negra 
ocupando parte das cadei-
ras do Maracanã.

Na semana passada, em 
Porto Alegre, no primeiro con-
fronto entre ambos pelas quar-
tas de final da Copa do Brasil, a 
torcida não pôde comparecer à 
Arena do Grêmio.

TORCEDOREs do Flamengo já 
podem voltar ao Maracanã e isso cria 

impasse do Rubro-Negro com os demais 
clubes da Série

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Logo cedo, Urano vai unir laços com a Lua, desta-
cando sua intuição e força de vontade para agarrar 
qualquer oportunidade de sucesso. Não tenha receio 
de se arriscar e até trocar de emprego se pintar a 
chance de fazer outra coisa.

Se você precisa finalizar tarefas ou negociar algo, 
será mais fácil cuidar disso pela manhã. Embora o 
dia comece muito atarefado, há boas chances de seu 
esforço render uma grana a mais. Os relacionamentos 
ganham destaque e você fará o que puder para dar um 
chega pra lá na solidão!

Você começa a quinta esbanjando charme e esper-
teza, o que pode ser muito útil no trabalho. Depois do 
almoço será preciso um esforço extra para dar conta 
das suas obrigações, fique atento virginiano.

Você começa a quinta com disposição para botar 
seus assuntos em ordem, seja na vida pessoal ou 
no trabalho. E é bom deixar tudo organizado por-
que a Lua entra em sua Casa da Fortuna depois 
do almoço e avisa que o astral será favorável para 
ganhar dinheiro.

A manhã pode ser mais arrastada do que você gosta-
ria, mas com a entrada da Lua em seu signo depois 
do almoço, a história muda e vai sentir suas energias 
recarregadas. Pode ser um bom momento para come-
çar um curso ou investir no seu crescimento pessoal.

Nesta quinta, as parcerias profissionais e as tarefas 
feitas em equipe tem mais chance de sucesso logo 
cedo. Você vai se entender melhor com os colegas e 
as coisas devem fluir com mais facilidade.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos em 16 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade em Áries. São intui-
tivos, sensíveis e poéticos, românticos, e sonhadores, sentimentais e melindrosos. Seu número 
principal é o 22, formado de 2 em dobro, o número da Lua, que também diz respeito à figura da mãe 
e da família. O 2 que provoca instabilidade emocional e mudanças repentinas no comportamento. 
Mas a soma dá o 4, de Urano, que revela espírito curioso, moderno e interessado na evolução total 
do homem em si e da humanidade.

Horóscopo nascido em 16 de setembro

No trabalho, aposte na comunicação para se dar bem, 
seja com pessoas próximas ou clientes em potencial. 
Quem trabalha com comércio e marketing pode dar 
um gás no serviço pela manhã.

Pela manhã, diálogo e trabalho em equipe facilitam 
muito o trabalho. Tudo o que precisar de tato e deli-
cadeza também se resolve melhor ainda nas primeiras 
horas do dia. Aproveite para doar roupas ou outros 
objetos, abrindo espaço para que as boas energias 
possam circular no seu lar.

O dia começa com boas energias, destacando sua 
habilidade para negociar e conversar com os outros. 
Se estiver precisando de dinheiro, vai sobrar disposi-
ção para fazer hora extra e mostrar dedicação.

Sol e Lua trocam likes logo cedo e o astral será perfeito 
para mergulhar no trabalho e mostrar serviço! Além 
disso, Lua e Plutão também estão em harmonia e dão 
aquele up na sua popularidade.

Os assuntos domésticos estão em destaque nesta 
quinta, Libra, e você pode resolver assuntos inaca-
bados em casa, botar ordem nas coisas e se acertar 
com o pessoal. Depois, a Lua ilumina seu paraíso 
astral e envia as melhores energias.

Bom momento para conquistar algo que sempre 
quis, seja para a sua casa ou para dar um salto na 
carreira. Mas pode se preparar para ralar muito, por-
que o dinheiro que vai entrar será proporcional ao 
seu esforço.

Como estão agindo as pessoas que já estão na quinta dimensão
 As dimensões não são locais geo-

gráficos, mas estados de consciência. 
São estágios de vibração de energia, de 
acordo com a consciência individual, de 
uma comunidade, de uma sociedade 
ou da humanidade.

Algumas pessoas já vivem essa 
expansão da consciência e com isso 
conseguem acessar outras dimen-
sões. É possível que mesmo fazendo 
parte do mesmo espaço e do mesmo 
tempo as pessoas estejam, então, em 
dimensões distintas. 

Atingir a Quinta Dimensão não está 
relacionado com a capacidade intelec-
tual e sim com a capacidade intuitiva 
e abstrata. Entretanto é necessário o 
exercício constante para ampliar o nível 
de consciência e para se desprender 
de padrões anteriores ou pertinentes 
a uma dimensão inferior.

Conheça alguns comportamentos 
que condizem com quem já está nessa 
dimensão:

l  Não conseguem mais assistir 
televisão;
l Para elas competir não faz mais 

sentido; 
l  Sabem que a quinta dimensão 

não é um lugar, mas sim uma frequên-
cia, um estado vibracional;  
l Não têm mais medo do desconhe-

cido. Sabem que o mundo extrafísico 
faz parte da Natureza e, a paranorma-
lidade deve ser encarada como algo 
natural e não como algo amedrontador 
e assombrado;
l  Querem ficar sozinhos, mas ao 

mesmo tempo quando estão com 
outras pessoas, estão com elas por 
inteiro e intensamente;
l  Sentem que possuem um pro-

pósito de vida e querem encontrá-lo. 
Porém, precisam se render e parar de 
controlar suas vidas, pois já percebe-
ram que quanto mais querem contro-
lar, mais atrapalham a manifestação de 
milagres em suas vidas; 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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FGA
PARTIRGAS

CARRAPATO
TOCOVARAL

MOURARD
PXTRAMA

CABANARAD
NRESTGO

CHIARRALAR
ANTIPATIA
MCINAIRS

TEOGERADO
NTAAIO
TORTADIU

CONTAGIOSA

Seguir
viagem

A batata
frita, para

o bife
(cul.)  

Acessório
do traje

masculino 
formal (pl.)

O posto
mais

baixo do
Exército 

Parasita
comum

em cães e
bovinos

Corda
para

estender
roupas

Conso-
ante de
"aéreo"

A amiga
gulosa da
Mônica

(HQ)

Antô-
nimo de

"simpatia"

(?) de 
novembro:

Dia de
Finados

Bolo
recheado
em ca-
madas

Oscar
Niemeyer,
arquiteto 

Hiato de
"tabuada" 

Trans-
missível
(doença)

Jogar de
goleiro 

Registro
de reunião

Conteúdo 
de botijões
Ferramenta
do jardineiro

Pessoa fácil de
enganar (pop.)

Frágil; sem
resistência

Resto de
um tronco
Wagner 
(?), ator
Antecede

o "Q"
Barraca de
caçadores

Intriga
(fig.)

Ana (?), 
enfermeira

Radical
(abrev.)
Traidor
(gíria)

Sílaba de
"pingo"

Seduzido;
fascinado

Leste, em
francês
Gaivota,
em tupi

Nando 
Reis, cantor
Reclamar 

(bras.)
Ferir de le-
ve (a pele)
Defeito no

motor

1.101, em
romanos
(?) José,
locutor 

(?) Bello, 
atriz

Mulher bo-
nita (gíria)

Produzido
Tribunal 

trabalhista
(sigla)

Criado de
quarto
Prata

(símbolo)
Contra-
ceptivo
uterino

A 3a vogal

Acessório
para

orelhas

3/ati — est. 5/ralar. 6/gerado — trouxa.
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G I C M C
E N C A R D I D O

I T A L I A N O C
L U T O T A L C O

L O A E O A R
I A L A R R A

H O M O G R A F A S
V A R A T I A
A T T A L M A

F R E A D O M A M
G M U L C E R A

B A B A O I R N
S O V A S U A S

R A B A N A D A
V A L I S E A R

Criador das
primeiras
leis traba-
lhistas (BR)

O talento
que vem
de berço

De (?):
agachado

Expressão
facial da
pessoa
zangada

Artéria
principal
do corpo
humano

As palavras
com mes-
ma grafia
(Gram.)

Obra que
concorre
ao Oscar

Apoio
usado em

salto

Domar;
domes-

ticar 

Parado
(o veículo)

Ainda
que; ape-

sar de

Roberto
(?),

diretor 
da TV

Glória
Menezes,

atriz

Entidade
dos jor-
nalistas
(sigla)

Conso-
antes de
"rena"

Que lhe 
pertencem

(fem.)

A mala do
médico

Ao (?)
livre:
a céu
aberto

Museu do
Flamengo

Ave de
lagos

Irmã da
mãe

Bobo;
ingênuo

Ferida no
estômago
Fiança;
garantia

Sentimento
de pesar
Pão de

(?): bolo

Remo, em
inglês
Fêmea
roedora

Pó perfu-
mado
Planta

aquática

Amarelado
de sujeira
Idioma dos
romanos

Medula;
tutano

O código
genético

Criar 
asas 

Movimento periódico
da natureza

Dividir a conta
do bar 

Profissio-
nal que
cuida de
crianças

Surra (bras.)

Doce de Natal
feito com pão

3/oar. 5/ciclo. 6/valise. 7/cócoras. 10/homógrafas.

l Já estão compreendendo que a 
saudade não é um sentimento ruim 
e de perda, mas sim um sentimento 
de certeza que um dia reencontraram 
todas as pessoas que amaram e que já 
passaram por suas vidas.
l Querem ajudar a alma do mundo 

e estão prontas para isso. Sabem que 
não vieram aqui somente como turistas 
espirituais.

Fonte: Carlos Torres/ 
@terapiainterior  
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“Para ver muita coisa 
é preciso despregar os 
olhos de si mesmo”

(Nietzsche)

DO BRASIL
 Em fase de estudos, o novo imunizante promete ser de baixo custo, proteger contra variantes e bloquear 
o novo vírus ainda no nariz. A expectativa é que ela esteja disponível até o fim de 2022.

ROTARY
Os companheiros do Rotary 

Club Umuarama recebem a vi-
sita oficial do Governador  do 

Distrito 4630 Wilson Pereira de 
Godoy e sua esposa Hebe de 
Godoy  para a reunião festiva 

em comemoração dos 56 anos do 
clube.  O evento acontece dia 27 
de setembro, às 20h30, na Casa 
da Amizade. Alysson Rodrigues 
do Nascimento, presidente do 

Rotary Umuarama recepciona os 
companheiros e convidados.

LIONS
O Lions Clube de Umuarama tam-
bém recebe a visita oficial do go-
vernador  do Distrito LD-6 Marcos 
Vinicius Pesenti e sua Cal Flávia 
para a posse de novos membros 
-, na sexta-feira (17), às 20h na 

Toca do Leão. Wilson Avigo o Atô-
no recepciona os convidados.

ZOOM
Alesson Rodrigo do Nascimento, 

no lançamento da Festa do Frango 
no Rotary Umuarama. Ele ( pre-

sidente atual do clube de serviço) 
acompanhado da esposa & filhos. 

INGREDIENTES
n 4 tranches (postas) de robalo 
com a pele (150 g cada)
n ½ xícara (chá) de farinha de 
mandioca flocada (tipo biju)
n ¼ de xícara (chá) de casta-

nha-de-caju torrada sem sal
n 50 g de manteiga gelada
n Caldo de 1 limão
n Azeite a gosto
n Sal e pimenta-do-reino moída na 
hora a gosto

MODO DE PREPARO
Preaqueça o forno a 200 ºC (tempe-
ratura média). Unte uma assadeira 
média com azeite. Pique a casta-
nha-de-caju grosseiramente e corte 
a manteiga em cubos. Numa tigela, 
misture a castanha com a farinha 
de mandioca, tempere com uma 
pitada de sal e pimenta a gosto. 
Junte a manteiga e misture com as 
pontas dos dedos, até formar uma 
farofa úmida. Tempere o robalo com 
o caldo de limão, sal e pimenta 

a gosto. Transfira as tranches para a assadeira com a pele voltada para 
baixo e regue cada uma com um fio de azeite. Divida a farofa em quatro 
porções e disponha sobre cada tranche, pressionando delicadamente 
para fixar. Leve ao forno para assar por cerca de 20 minutos, ou até a 
crosta ficar dourada – o peixe deve estar assado mas ainda úmido no 
centro. Retire do forno e sirva a seguir.

ARQUIVO ROTARY

ROBALO COM CROSTA DE CASTANHA-DE-CAJU!
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